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Oppskrift på chips av grønnkål:
Du trenger: Seks store blad av 
grønnkål, to spiseskjeer olivenolje 
eller kokosnøttolje uten smak, salt 
og pepper.

Slik gjør du: Vask bladene og rist 
dem tørre. Riv vekk de harde 
stilkene. Kna eller masser oljen inn 
i bladene. Legg alt på et brett og 

dryss over krydderet. Stek 
grønnkålen i cirka 15 minutter i 
stekeovn ved 175–180°. Vend 
gjerne bladene underveis. De skal 
bli helt tørre, men ikke brent.   
Tips! I stedet for salt og pepper, 
kan du forsøke: Chilipepper og 
salt, raspet parmesanost og tørket 
oregano, eller honning og kanel.

saker og epletrær, som hun 
kunne klatre i.

– Jeg �kk en kjærlighet til gård 
og jord. Hagegleden har jeg arvet 
fra mamma.

Unge Ingvild var interessert i 
kinesisk medisin og studerte i 
England, før hun dro til San 
Francisco. Der møtte hun 
bymennesket Olaf, og sammen 

levde de i storbyen i ti år. Så 
�yttet de til Asker og kjøpte en 
åtte mål stor tomt som lå høyt 
oppe og langt inne i skogen. Ikke 
nok med det. Paret kjøpte en 250 
år gammel demontert prestegård, 
som fant sin nye form ved hjelp 
av tømrer og arkitekt.

«Jeg har en forkjærlighet for å 
bruke mange ulike materialer 

sammen.»

Olaf har også grønne røtter, 
bestefar var sjefsgartner i Hann-
over, og far skapte en fantastisk 
hage rundt hjemmet deres.   

Ingvild og Olaf startet med 
en idé om noe grønt og frodig, 
en riktig vill hage. De delte 
kjærligheten til trær.

– Jeg elsker det lyset som er 
�ltrert gjennom trærne. Det er 

utrolig vakkert, sier hun. 
Først visste ikke Ingvild noe 

om utfordringene knyttet til å 
anlegge hage et sted med lite 
direkte sollys. Hun visste heller 
ikke hvor sur jorda i skogen er. 
Eller hvor mye næring røttene 
fra enorme trær suger ut av 

jordsmonnet. Ingvild var naiv 
optimist, fant blomster hun 
likte, tok dem med hjem, gravde 
groper i jorda, puttet stilken 
nedi og håpet på vekst. Da lærte 
hun at planter som ikke vokser 
naturlig et sted, trenger ekstra 
stell for at de skal slå røtter og 
trives. Det er omtrent 12 år 
siden.

SKATTEJEGERE
Sett fra østsiden, der inngangs-
partiet er, følte Ingvild og Olaf 
at det høye tømmerhuset liksom 
svevde nakent i naturen. 

– Vi begynte med å anlegge 
to bed på framsiden, og vi så på 
dem som en utvidelse av våre 
egne rom inne i huset. 

De gravde fram naturstein og 
bygget mur, deretter plantet de 
både bunndekke, som marikåpe, 
og ulike stauder. Siden har �re 
støpte skulpturer fra sør-Frank-

rike fått bo i bedene, og for 
familien symboliserer de �re 
årstider.

– Jeg synes skulpturene er 
vakre innimellom plantene, det 
føles naturlig å ha noe der som 
bryter med det grønne, forklarer 
Ingvild.

– Vi er skattejegere. Det er en 
spennende, felles interesse.

Etter hvert kom også en urte-
hage. Den er omkranset av et 
gjerde av staur, som er laget av 
underskog hugget på egen tomt. 
Urtehagen ligger nær bambus-
gjerdet som skiller hagen fra 
parkeringsplassen. 

– Jeg har en forkjærlighet for 
å bruke mange ulike materialer 
sammen. For oss handler det 
om å ta hva vi har rundt oss. 
Det meste er organisk og 
naturlig. Vi sparer på materialer. 
Det er også en måte å spare 
penger på. Rustet metall liker 

TILFELDIGHETER: 
Sinkbaljen inne-
holder brennesle, 
som Ingvild bruker 
til gjødsel. Hun satte 
baljen ved gjerdet, 
litt ute av veien. Den 
ble fylt opp av regn-
vann. Blomkarsen 
begynte å vokse ut 
fra den andre siden 
av gjerdet. Så landet 
den på vannet.




